Protokół Nr XXXVI/2017
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 27 września 2017 r.

V kadencja
2014 - 2018

XXXVI sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej
im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4 (Internat).
Zawiadomienie o zwołaniu sesji (zał. nr 1).

Obecni:
Radni wg załączonej listy obecności (zał. nr 2).
I.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Ustalenie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołów:
 Nr XXXII/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 czerwca 2017 r.
 Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r.
 Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 Nr XXXV/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2017 r.
IV.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał
Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach
za okres od 20 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r.

V.

Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego obejmujący
lata 2015-2016.

VI.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2017 r.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016
Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 321;
2. zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 322;
3. zmiany uchwały Nr XXXIII/327/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadania pn. Budowa Oczyszczalni
dla PZOL w Grojcu – druk 316;
4. zmiana uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych
samorządowi powiatowemu według algorytmu – druk 314;
5. ustalenie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
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oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – druk 318;
6. zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r.
w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla
których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 313;
7. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu powierzchni
użytkowej z Oświęcimskim Centrum Laryngologicznym Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk 315;
8. przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy
Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel – druk 305;
9. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz fragmentu
drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem
Maleckim” – druk 307;
10. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową
oświetlenia” – druk 308;
11. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Polanka Wielka na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance
Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa
drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej;
przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci
teletechnicznej” – druk 309;
12. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przeciszów na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od km 1+188
do km 2+510”– druk 310;
13. zmiany uchwały Nr XXIX/289/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa
Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej
koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach” – druk 312;
14. zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu
na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łowiczki oraz zmianą
przebiegu i nadaniem nazw ulicom na terenie miasta Zator, gmina Zator – druk 317.
IX.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2017 r.

X.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XI.

Wnioski i oświadczenia radnych.

XII. Sprawy bieżące.
XIII. Zamknięcie sesji.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przewodniczący Rady Powiatu Radosław Włoszek otworzył XXXVI sesję Rady Powiatu
w Oświęcimiu witając radnych, zaproszonych gości oraz pozostałe osoby biorące udział w sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził, że w sesji uczestniczy 25 radnych,
co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu
w Oświęcimiu.

Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Radosław Włoszek zapytał radnych oraz Zarząd Powiatu czy są wnioski
o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad?
Rada nie wnosząc uwag przystąpiła do głosowania.
Głosowanie porządku obrad XXXVI sesji.
Za:
25 radnych,
Przeciw:
0 radny,
Wstrzymało się:
0 radny.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołów.
 Protokół Nr XXXII/2017 z sesji w dniu 28 czerwca 2017 r.
Głosowanie:
Za:
25 radnych,
Przeciw:
0 radny,
Wstrzymało się:
0 radny.
Protokół został przyjęty.
 Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 sierpnia 2017 r.
Radna Teresa Jankowska poprosiła o sprostowanie wypowiedzi na str. 7 protokołu i zastąpienie
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej na Radę Miejską w Brzeszczach.
Głosowanie:
Za:
24 radnych,
Przeciw:
0 radny,
Wstrzymało się:
0 radny.
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Protokół został przyjęty wraz ze zmianą.
 Protokół Nr XXXIV/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Głosowanie:
Za:
Przeciw:
Wstrzymało się:

25 radnych,
0 radny,
0 radny.
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Protokół został przyjęty.
 Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2017 r.
Głosowanie:
Za:
25 radnych,
Przeciw:
0 radny,
Wstrzymało się:
0 radny.
Protokół został przyjęty.

Ad. IV. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności
i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty
Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 20 czerwca
2017 r. do 12 września 2017 r.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady
Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach w okresie
od 20 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 r. (zał. nr 3).
Starosta Zbigniew Starzec zaproponował, aby Radni zadawali pytania do konkretnego punktu.
Pytania do Sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu:
Radny Wojciech Kajdas
IV. 2.
Akceptacja treści umowy o udzielenie przez Gminę Brzeszcze pomocy finansowej Powiatowi
Oświęcimskiemu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont przepustu cieku Różany
w ciągu drogi powiatowej Nr 1869K u. Starowiejska w Wilczkowicach” w zakresie wykonania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. (Gmina Brzeszcze pismem z dnia 17.03.2017 r.,
wyraziła zgodę na współfinansowanie ww. zadania w wysokości 33% szacowanych kosztów
wykonania dokumentacji, które wynosić będą około 40.000 zł).
Radny zapytał o wysokość dofinansowania, dlaczego 33%, a nie np. 50% lub 70%?
Starosta Oświęcimski wyjaśnił, że trzy podmioty partycypują w kosztach remontu tego zadania stąd
wysokość dofinansowania w proporcji 1/3. Podmiotami jest Powiat Oświęcimski, gmina Brzeszcze
oraz firma która jest odpowiedzialna za zniszczenie przepustu na cieku Różanym.
IV. 43.
Wyrażenie zgody na pokrycie kosztów nagłośnienia XI Festynu Franciszkańskiego w kwocie
7.500 zł. (Impreza odbyła się 15 sierpnia 2017 r., w ogrodach Wspólnoty Klasztornej
Franciszkanów w Kętach).
Radny zapytał o formę przekazania środków finansowych?
Wicestarosta odpowiedział, że Festyn Franciszkański jest imprezą otwartą, organizowaną przez
Klasztor od wielu lat, cieszącą się dużym zainteresowaniem. Powiat jest współorganizatorem
w ramach działań promocyjnych.
IV. 51.
Wyrażenie zgody na przyznanie dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzeń
dla nauczycieli PZ Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. (Na wypłatę
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wynagrodzeń przyznano kwotę 43.900 zł. Braki na płacach związane są z nieuwzględnieniem
w projekcie budżetu m.in. zastępstw, nauczań indywidualnych).
Radny chciałby wiedzieć, czy braki występowały tylko w PZ Nr 10, czy tez w innych
placówkach oświatowych i dlaczego w takich wysokościach?
Wicestarosta wyjaśnił, że problem ten występuje również w innych placówkach. Należy zauważyć,
że rok budżetowy nie pokrywa się z rokiem szkolnym, a środki finansowe planowane są na rok
budżetowy. Wiele sytuacji, które dzieją się w miesiącu wrześniu nie da się przewidzieć
i zaplanować, np. odprawy emerytalne. Kolejną sprawą niemożliwą do zaplanowania są koszty
wynagradzania dla nauczycieli prowadzących indywidualny tryb nauczania, który pojawia się
u uczniów po wydaniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, i dopiero wówczas
można zabezpieczyć kadrę pedagogiczną i środki na ten cel.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.

Ad. V. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu
Oświęcimskiego obejmujący lata 2015-2016.
Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego obejmujący lata
2015-2016 (zał. nr 4) omówiła Pani Agnieszka Chylak - EKO-TEAM.
Radny Wojciech Kajdas zapytał o możliwość odbioru azbestu oraz o średni czas oczekiwania
mieszkańca danej gminy, od momentu zgłoszenia do momentu odbioru?
Agnieszka Chylak odpowiedziała, że na początku każdego roku przyjmowane są wnioski
od mieszkańców a w okresie letnim azbest zostaje odbierany. Ponadto porównując liczbę zgłoszeń
do kwoty dofinansowania można stwierdzić, że każdy mieszkaniec składający wniosek otrzymuje
takie dofinansowanie. Jeżeli jednak ktoś zgłosił potrzebę odbioru azbestu, a ten nie został
odebrany, wina leży po stronie gminy.
Radny Krzysztof Wolak zapytał czy nadal będą zabezpieczane w Wydziale Ochrony Środowiska
środki finansowe dla spółek wodnych na modernizację młynówek?
Agnieszka Chylak skierowała Radnego Krzysztofa Wolaka po odpowiedź do Wydziału Ochrony
Środowiska, jednocześnie poinformowała, że w projekcie na przyszły rok są zarezerwowane środki
na ten cel.
Radny Adam Sowa poruszył kwestie przepisów o wcześniejszym zawiadamianiu zakładów pracy
o planowanych kontrolach.
Agnieszka Chylak poinformowała, że przypadku kontroli interwencyjnych przeprowadzane są bez
wcześniejszych powiadomień, jednak planowane kontrole poprzedzane są zawiadomieniami.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zapoznała się
z raportem. Kończąc dodał, że Rada Powiatu przyjęła przedłożony dokument.

Ad. VI. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze
2017 r.
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Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu omówiła:
 informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2016 r.,
stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Nr 166/592/2017 z dnia
8 sierpnia 2017 r.;
 informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego
za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
Nr 166/592/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r.;
 informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu Nr 166/592/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. wg stanu na 30 czerwca 2016 r.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że z w/w informacją zapoznały się wszystkie komisje stałe
Rady Powiatu.
W/w informacja została przyjęta przez Radę Powiatu.

Ad. VII. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacje:
Radny Wojciech Kajdas złożył interpelację dotyczącą przejścia dla pieszych w Oświęcimiu
na ul. Słowackiego w pobliżu z ul. Staszica (zał. nr 6).
Radny Kazimierz Homa złożył interpelację w sprawie opracowania sprawozdania z procesu
przygotowania inwestycji ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu (etap od ul. Chopina) (zał. nr 7).
Zapytanie:
Radny Paweł Kobielusz odniósł się do wydarzeń z grudnia 2016 roku, a dokładnie do otwarcia
pracowni rezonansu magnetycznego oraz kontraktu z NFZ na badania rezonansem magnetycznym
w Szpitalu Powiatowym. Radny zwrócił uwagę, że badania będą możliwe od dnia 1 października
2017 r. Kontrakt zawarty jest do 2021 roku, a na okres rozliczeniowy do końca 2017 r.
przewidziano kwotę 120 tys. zł. W związku z tym Radny zapytał:
- dlaczego 10 miesięcy pracownia była nieczynna i co było tego powodem?
- ilu pacjentów zostanie przebadanych w kwocie przewidzianej do końca roku?
Radny Wojciech Kajdas poruszył kwestie obaw Starostwa w stosunku do Jego osoby. Wyrazem
niechęci miałoby być usunięcie Jego osoby z publikowanego zdjęcia z wizyty w Dachau. Sytuacja
jest tym bardziej niezrozumiała, że Radny sam udostępnił wskazane zdjęcie na potrzeby Powiatu
w celu umieszczenia fotografii na stronie internetowej.

Ad. VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok
Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. – druk 321 (zał. nr 8)
omówiła Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.
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Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 25 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 9).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 322
(zał. nr 10) omówiła Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
1 radnych.
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 11).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/327/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na zadania pn. Budowa
Oczyszczalni dla PZOL w Grojcu – druk 316 (zał. nr 12) omówiła Katarzyna Wanat – Skarbnik
Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 26 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 13).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/328/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – druk 320 (zał. nr 14) omówiła Katarzyna Wanat –
Skarbnik Powiatu.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
Przeciw:
Wstrzymało się:

26 radnych,
0 radnych,
0 radnych.
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Uchwała została podjęta (zał. nr 15).
ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zmiana uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi
powiatowemu według algorytmu – druk 314 (zał. nr 16) omówiła Renata Fijałkowska Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 26 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 17).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – druk 318 (zał. nr 18) omówiła Monika
Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Opinia komisji:
 Komisja Edukacji i Promocji Powiatu – pozytywna jednogłośna.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
1 radnych.
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 19).
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Oświęcimski – druk 313 (zał. nr 20)
omówiła Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna jednogłośna.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 26 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 21).
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ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu
powierzchni użytkowej z Oświęcimskim Centrum Laryngologicznym Sp. z o.o. w Oświęcimiu – druk
315; (zał. nr 22) omówiła Monika Stalica – Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych.
Opinia komisji:
 Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – pozytywna.
Radny Kazimierz Homa zapytał o metraż powierzchni użytkowej przeznaczonej do wynajmu?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że dotyczy to 2 m2 przeznaczonych na pomieszczenie socjalne.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 26 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
Uchwała została podjęta (zał. nr 23).
ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie przekazania zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
w granicach gminy Brzeszcze i udzielenia dotacji na ten cel – druk 305 (zał. nr 24).
Zbigniew Starzec poinformował o piśmie z dnia 28 lipca 2017 r. w którym Burmistrz Brzeszcz
wyraziła swoje zainteresowanie przejęciem od Zarządu Powiatu ograniczonego zarządu nad
drogami powiatowymi położonymi na terenie gminy Brzeszcze w zakresie obejmującym zimowe
utrzymanie dróg w okresie od 01.11.2017 r. do 30.04.2018 r.
Następnie Starosta zacytował treść pisma z dnia 11.09.2017 r. od zastępcy Burmistrza Brzeszcz:
„Informujemy, że w sezonie 2016/2017 zimowe utrzymanie dróg gminnych prowadzone było
na podstawie umowy powierzenia Agencji Komunalnej Sp. z o.o. - spółka gminna za które spółce
przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe. W sezonie 2017/2018 planujemy taką samą formę
prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych i ewentualnie dróg powiatowych. W związku
z powyższym, jeżeli Zarząd Powiatu zainteresowany jest taką formą prowadzenia zimowego
utrzymania dróg powiatowych, prosimy o dostosowanie zapisów umowy i porozumienia
do proponowanej formy rozliczenia ryczałtowego, z uwzględnieniem terminu rozliczenia do 10 dnia
następnego miesiąca.” Powyższa informacja skutkuje koniecznością ponoszenia kosztów bez
względu na to czy śnieg będzie, czy też nie. Dlatego Starosta Oświęcimski zwrócił się z prośbą
do Rady Powiatu o nie wyrażenie zgody na udzielenie dotacji, której celem są zadania z zakresu
zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach gminy Brzeszcze.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie 5 radnych za.
Radny Kazimierz Homa zapytał czy Gmina Brzeszcze jest precedensem jeśli chodzi o tego typu
umowy, czy takie umowy zawierane są także z innymi samorządami np. z Miastem Oświęcim?
Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec poinformował, że dotyczy to tylko gminy Brzeszcze.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało:
Przeciw:
Wstrzymało się:

0 radnych,
19 radnych,
7 radnych.
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Uchwała nie została podjęta.
ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 510062K ul. Kwiatowa w Witkowicach oraz
fragmentu drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem
Maleckim” – druk 307 (zał. nr 25) omówił Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 25 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 26).
ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzeszcze na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem
oraz budową oświetlenia” – druk 308 (zał. nr 27) omówił Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 23 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
3 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 28).
ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Polanka Wielka na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance
Wielkiej na odcinku od km 0+999 do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego
w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni,
zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej” – druk 309 (zał. nr 29)
omówił Zbigniew Starzec – Starosta.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 30).
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ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przeciszów na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 510340K, ul. Długa w Przeciszowie od
km 1+188 do km 2+510”– druk 310 (zał. nr 31) omówił Zbigniew Starzec – Starosta.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 32).
ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/289/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie
wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach” – druk 312 (zał. nr 33) omówił Zbigniew Starzec – Starosta
Oświęcimski.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 34).
ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Łowiczki oraz
zmianą przebiegu i nadaniem nazw ulicom na terenie miasta Zator, gmina Zator – druk 317
(zał. nr 35) omówił Jarosław Jurzak – Wicestarosta.
Opinia komisji:
 Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – jednogłośnie 5 radnych za.
Głosowanie:
Za przyjęciem głosowało: 24 radnych,
Przeciw:
0 radnych,
Wstrzymało się:
0 radnych.
2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 36).
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Ad. IX. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze
2017 r.
Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2017 r. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Oświęcimiu (zał. nr 37) odczytał Adam Bilski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Radny Kazimierz Homa zwrócił uwagę na terminy kontroli, które nie zostały dotrzymane
w I półroczu 2017 r. jednocześnie sugerując, czy nie należało by skorygować sprawozdania.
Zapytał również o merytoryczne lub inne powody nie zakończenia kontroli w przewidzianym
terminie?
Radny Adam Bilski poinformował, że prace kontrolne w zespołach zakończyły się, a jedynie
protokoły nie zostały jeszcze przygotowane przez zespoły kontrolne więc nie ma sensu
wprowadzania żadnych korekt. Protokoły nie są gotowe z przyczyn personalnych i osobistych,
jednak termin zakończenia kontroli przewidziany na dzień 30.09.2017 r. zostanie dotrzymany.
Rada Powiatu przyjęła w/w sprawozdanie.

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Oświęcimski w odpowiedzi na pytanie Radnego Wojciecha Kajdasa, czy boją się Jego
osoby odpowiedział, że Starostwo nie boi się osoby Radnego. Niejednokrotnie udowodniono,
że podczas licznych odbiorów inwestycyjnych na terenie Powiatu oraz w gminie Zator, Radny miał
możliwość wzięcia udziału, zabrania głosu oraz zadawania pytań.
Jarosław Jurzak odpowiedział, że brak Radnego Wojciech Kajdasa na zdjęciu rozpoczynającym
artykuł dotyczący wizyty w Dachau spowodowany jest ograniczeniami programu, który konwertuje
zdjęcia do określonego formatu. Ponadto zasugerował Radnemu, że jeżeli ma silne „parcie
na szkło” powinien ustawiać się w środku, wówczas jest szansa, że nie zostanie wycięty. Dodał
również, że na pozostałych trzech zdjęciach Radny widnieje w „pełnej krasie”.
Starosta Zbigniew Starzec w odpowiedzi na pytanie Radnego Pawła Kobielusza wyjaśnił,
że rezonans został przekazany pod koniec 2016 roku w momencie kiedy środki finansowe
w budżecie NFZ na 2017 r. zostały już podzielone. Nie jest prawdą, że rezonans był nieczynny,
służył wszystkim pacjentom Szpitala Powiatowego. Wielokrotnie były sytuacje, że pacjenci
na własny koszt chcieli skorzystać z rezonansu, jednak z uwagi na to, że sprzęt został darowany nie
ma możliwości czerpania zysków w tym zakresie. Starosta poinformował o sytuacjach pacjentów,
którym w trakcie krótkiego pobytu w Szpitalu, wykonywano rezonans. Nie potwierdza informacji,
z których wynika, że dostęp do rezonansu dla pacjentów, mieszkańców powiatu przez okres 10
miesięcy był ograniczony. Niestety na pytanie dotyczące statystycznej liczby osób, które będą
mogły skorzystać z badania refundowanego przez NFZ nie można odpowiedzieć, gdyż nie
wiadomo jakie będzie zapotrzebowanie na tego typu badania. Obecna kwota dofinansowania to 120
tys. zł ale w przypadku wykorzystania tej kwoty, Starostwo będzie popierało wniosek Szpitala
do NFZ na zwiększenie puli.
Radny Wojciech Kajdas stwierdził, że obcięte zdjęcie to wynik niekompetencji pracowników,
a nie ograniczeń strony, ponieważ zdjęcie można zmniejszyć. Dodał, że gdyby miał „parcie
na szkło” to do zdjęcia ustawił by się w środku, jednocześnie zademonstrował jak prawidłowo
wykonać zdjęcie typu „selfie”. Na zakończenie dodał, że gdyby robił zdjęcie ze środka, niestety
połowa Radnych Powiatu nie zostałaby ujęta na zdjęciu, dlatego stanął z boku.
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Radny Paweł Kobielusz stwierdził, że pytał o koszt jednego badania celem zobrazowania
tzw. „mocy przerobowych” rezonansu magnetycznego.
Radny Adam Merta poinformował, że w przypadku tak zwanych badań wysoko-koszto–chłonnych
trudno jest określić ile osób będzie mogło skorzystać z badania rezonansem magnetycznym
ponieważ diagnostyka poszczególnych narządów jest różnie wyceniana przez NFZ, a trudno
określić z jakimi schorzeniami będą zgłaszać się pacjenci.
Ponadto Wicestarosta Jarosław Jurzak poprosił Radnego Pawła Kobielusza o cierpliwość
i poinformował, że wiarygodne dane będą znane już po I kwartale.
Radny Jacek Pyrek zwrócił się z prośbą o wsparcie Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2004
w Oświęcimiu im. s. por. Eligii Leopoldyny Staweckiej w postaci przekazania choćby
najskromniejszych środków finansowych na pokrycie kosztów szkoleń, oraz sprzętu potrzebnego
do szkolenia członków Stowarzyszenia. Poinformował, że puszka będzie dostępna w Biurze Rady
do 15 października 2017 r.
Radny Sławomir Momot zawnioskował o udrożnienie drogi powiatowej ul. Kongresowej
w Zatorze poprzez ścięcie przydrożnego drzewa (wierzby płaczącej), które stwarza szczególne
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu. Poprosił również o przegląd dróg
powiatowych w Zatorze poprzez odświeżenie oznakowania poziomego, również celem poprawy
bezpieczeństwa zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Radny Wojciech Kajdas zacytował art. 12 ust. 7 Statutu Powiatu Oświęcimskiego mówiący
o zwołaniu sesji na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Powiatu (…).
W związku z powyższym Radny zapytał, czy sformułowanie użyte w gazecie powiatowej „tryb
nadzwyczajny” jest prawidłowy, czy może należy zmienić Statut?
Wicestarosta odpowiedział, że jest to nazwa obiegowa i podejrzewa, że kolejne materiały przed
wydaniem zostaną przesłane Radnemu do korekty.

Ad. XI. Wnioski i oświadczenia Radnych.
Brak wniosków i oświadczeń Radnych.

Ad. XII. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Radosław Włoszek poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady
wpłynęła następująca korespondencja:
1. Pismo z dnia 20 lipca 2017 r. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji
i Kontroli w sprawie wyników z przeprowadzonej kontroli w Radzie Powiatu w zakresie
ewidencjonowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków (zał. nr 38).
Kontrolę oceniono pozytywnie z uchybieniami.
W zakresie pkt IV w/w wystąpienia zostanie skierowane pismo wyjaśniające do Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Organizacji i Kontroli dot. stosowania art. 239 § 1 k.p.a.
2.

Pismo z dnia 16 sierpnia 2017 r. Pana Lecha Chodackiego przekazujące artykuł pt. „Czy wróci
orzeł piastowski” (zał. nr 39).
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3.

Skarga z dnia 15 września 2015 r. na Starostę Oświęcimskiego dotycząca odmowy podjęcia
działań ws. przeorganizowania ruchu na odcinku drogi J. Śniadeckiego w Oświęcimiu,
od Olszewskiego do Wróblewskiego (zał. nr 40).
Przewodniczący przypomniał, że na podstawie art. 229 ust. 4 k.p.a. organem właściwym
do rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Oświęcimskiego jest Rada Powiatu.
Komisją właściwą do badania zasadności zarzutów poruszonych w skardze z reguły jest
komisja rewizyjna, powołana przez radę powiatu do kontrolowania m.in. zarządu powiatu (art.
16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). W związku z tym poinformował, że skarga
zostanie skierowana do Komisji Rewizyjnej w celu zbadania zasadności skargi
i przedstawienia propozycji jej rozstrzygnięcia Radzie Powiatu.
Rada Powiatu nie wniosła zastrzeżeń do propozycji Przewodniczącego Rady.

Na zakończenie Przewodniczący Rady poinformował, że XXXVII sesja Rady Powiatu odbędzie się
w dniu 25 października br.

Ad. XIII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym Przewodniczący Radosław Włoszek zakończył obrady XXXVI sesji Rady Powiatu
w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały od godz. 1400 do godz. 1558.

Protokołowały: Ewelina Stefańczyk, Anna Sporysz.
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